BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN
Referat

REFERAT: Bypakke for Tønsbergregionen - møte i Overordnet
styringsgruppe (OSG) – MIDLERTIDLIG I PÅVENTE AV GODKJENNING I OSG
Dato:
Tid:
Møte nr:
Sted:
Møteleder:
Referent:

7.9.2017
15:30-17:30
3-2017
Quality hotell Klubben, Tønsberg
Rune Hogsnes
Niklas Cederby

Faste politisk valgte medlemmer:
Vestfold fylkeskommune:
Tønsberg kommune:
Nøtterøy kommune:
Tjøme kommune:

Rune Hogsnes (H), Hans Hilding Hønsvall (Krf), Arve Høiberg (Ap), Kåre Pettersen (V)
Petter Berg (H), Bent Moldvær (Frp), Per Martin Aamodt (Ap)
Roar Jonstang (H), Bjørn Kåre Sevik (Frp), Jon Andersen (Ap)
Bente Kleppe Bjerke (Ap), Carl Erik Grimstad (V), Arild Einang (FrP)

Observatør:
Sandefjord kommune:

Nils Ingar Aabol (Ap), Bjørn Ole Gleditsch (H)

Følgende politisk valgte medlemmer møtte ikke:
Kåre Pettersen (V), Arild Einang (FrP), Bjørn Ole Gleditsch (H)
Følgende varamedlemmer møtte:
Andre faste medlemmer:
Vestfold fylkeskommune:
Fylkesmannen i Vestfold:
Jernbanedirektoratet:
BaneNOR
Statens vegvesen:

Sverre Høifødt, Siv Tørudbakken, Niklas Cederby, Charlotte Erikstad, Egil Johansen
Per Arne Olsen
Ove Skovdahl
Anne Siri Haugen
Kjell Inge Davik

Forfall:
Følgende vara møtte:
Møteplikt:
Statens vegvesen:

Tore Kaurin, Nina Ambro Knutsen

Forfall:

Tore Kaurin

Fra administrasjonen møtte:
Nøtterøy kommune:
Statens vegvesen:

Per Ole Bing-Jacobsen
Lene Stenersen, Steinar Aspen

2
Ansvar / frist
SAK
24/17

Valg av representanter for godkjenning av møtereferat
Arve Høiberg og Bent Moldvær ble valgt til å godkjenne møtereferatet i
tillegg til møteleder Rune Hogsnes.

25/17

Godkjenning referat fra 15.mai
Referatet ble godkjent.

26/17

Tertialrapport 2 (foreløpige tall)
Nina Knutsen orienterte om tertialrapporten.
Overordnet styringsgruppe tok saken til orientering.

27/17

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum – revidert plan etter høring
Lene Stenersen orienterte om høringsprosessen, innspill som ble levert og
endringer som følge av høringen. Planen er til endelig behandling i
Tønsberg bystyre 13.september.
Overordnet styringsgruppe vedtok gatebruksplan for Tønsberg sentrum
(september 2017), med endring på s.34 som vist i møte.

28/17

A2 – Ny fastlandsforbindelse
1. Status – Per Ole Bing-Jacobsen orienterte om de syv alternativene
som utredes, og om prosessen rundt prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser. I neste møte vil OSG få en grundig gjennomgang av
rapportene som er laget.
2. To- og firefelt – Nina Knutsen presenterte fordeler og ulemper
med to og fire kjørefelt.
3. Videre prosess og fremdrift – Egil Johansen orienterte om den
videre prosessen, og om mulighetene for å legge ut ett eller to
alternativer på høring. Administrativ styringsgruppe anbefaler at
det legges ut to alternativer – ett i hver korridor. Neste møter i
OSG blir 17. oktober, 7. november og 28. november. 17. oktober
blir det en orientering om de ulike fagrapportene. 7. november
legges den faglige anbefalingen frem. 28. november skal det tas
stilling til høring av forslag til plan. Det tas sikte på endelig vedtak
sommeren 2018.

29/17

A3 – Trafikkløsninger Teie, Hogsnes, Tjøme (status)
Nina Knutsen orienterte om arbeidet på Teie og Hogsnes og Tjøme.
På Teie vil en vil avvente resultatet av den kulturhistorisk analysen som
skal gjennomføres (DIVE-analyse) før en ferdigstiller gatebruksplan for Teie
og legger denne ut på høring.

2

3
Ansvar / frist
Det er sett på flere alternativer for å løse Hogsnesbakken i forbindelse med
kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse da ett av alternativene er i
konflikt med regulert løsning. Dette vil bli presenteres i et eget notat.
Forprosjekt på Tjøme må utsettes til 2018, men planlagt fremdrift vil
likevel kunne opprettholdes.
30/17

A4 – Tiltak for gange, sykkel og kollektiv (status)
Nina Knutsen fortalte at planprogrammet er vedtatt, og A4 jobber videre
med konkrete tiltak i tråd med planprogrammet.

31/17

Kommunikasjon (status nettside m.m.)
Charlotte Erikstad viste eksempler fra de nye nettsidene. Det er
hensiktsmessig at kommunene linker til bypakkens hjemmeside, på sine
egne hjemmesider. Ny nettside lanseres i månedsskiftet
september/oktober.

32/17

Mål – hva gjelder for byområdene som er med i ordningen for
byvekstavtaler?
Nina Knutsen orienterte om forutsetninger og rammer for ordningen med
byvekstavtale. Det er stor økonomisk forskjell mellom de ni byområdene
som er inne i ordningen, og de byområdene som står utenfor ordningen.
Knutsen orienterte om hvilken trafikk som ikke skal beregnes i
nullvekstmål for personbiltransport, herunder gjennomgangstrafikk og
nyttetrafikk.

33/17

Eventuelt
1. Det ble stilte spørsmål om fremdrift for skilting i Tønsberg. Statens
vegvesen svarte at skilt er bestilt, men at det er lang leveringstid.
Ferdigstillelse i løpet av september ble antydet.
2. Det innkalles til møter i OSG 7/11, kl.15:30 og 28/11, kl.16:00.
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